
 

 
  

  

  

  

  
  

  

 

 

 
  



 

   
 

 

 

الك من الترصف يف ماله وهو نوعان    .........................................وهو منع ا

وهو ما يتعلق بنقل امللك من  املصنف رمحه اهللا تعاىل حينام أهنى البيع وما يتعلق به

ه إىل البيع ثم استطرد يف حكم  شخٍص آخر ذكر بعد ذلك كتاب الصلح والصلح مآ

ر تنبي عىل الصلح أو يف بعض صوره تنبي عىل الصلح ر؛ ألن أحكام اجلوا   .اجلوا

عن بعض املعامالت التي يف حقيقتها ليس العرض منها يف األصل بدأ يتكلم املصنف 

العقد الذي سنتكلم عنه اآلن يسمى ، وإنام هلا غرٌض آخر فعىل سبيل املثال، نقل امللك

وبعده عقٌد آخر اسمه عقد الوكالة وهذا من ، وعقد احلجر من عقود التقييد، بعقد احلجر

  .عقود اإلطالق

واإلطالق ، والفرق بني عقود التقييد واإلطالق أن احلجر يقيد ترصفات بعض الناس

إًذا احلجر هو ، هلم بترصفات عقيدة مل تكن مأذونًة هلم قبل الوكالة يطلق ترصفاهتم ويسمح

من عقود التقييد التي يقيد هبا الترصف ترصف بالبيع والترصف باإلجارة والترصف باهلبة 

  .وغريها من عقود نقل امللكية

الك من الترصف يف ماله " : قال الشيخ   . "واحلجر هو منع ا

إنه جيوز له الترصف فيه ولنعلم أن ملك املرء للامل إنام األصل أن كل من ملك ماًال ف

وهذا الفرق بني نظر الرشع وبني ، هو من باب االستخالف وليس من باب امللك املطلق

ظمة الرأساملية املعارصة   .نظر األ

ظمة الرأساملية املعارصة تقول ال ملٌك مطلق جيوز أن يفعل : فاأل إن اإلنسان ملكه ا

ال ما جيوز أن جيعله ملكه كلًبا وجيوز أن جيعله يف ، جيوز أن يأخذه وحيرقه، شاء هبذا ا

  .ال: الرشع يقول، يفعل به ما شاء، وهكذا، عدوٍ 

ت مستخلف ولذلك جعل اهللا ومعنى ، عز وجل آدم وذريته خليفًة يف األرض أ

رها وما، كوهنم خالئف يف األرض أي أن بعضهم خيلف بعًضا يف األرض  يف األرض قرا

  .عىل األرض من األموال



 

  

  

 

 

  .....................................................األول حلق الغري كاحلجر عىل مفلس

وإياك إياك أن تظن أن معنى كون آدم وبينه خلفاء أهنم خلفاء هللا عز وجل هذا ال  

ه كام قرر ، جيوز العلم أن هذا الشيخ تقي الدين وغريه من أهل وهذا من أخطر األمور؛ أل

ليس أحٌد خليفة عىل اهللا عز وجل وإنام الناس البرش بعضهم ، يؤدي إىل القول باالحتاد

ال واألرض ملن بعدهم وهكذا، خلفاء لبعض   .فإذا مات الناس انتقل ا

ال يف يده جيوز له الترصف فيه بام ،إًذا اإلنسان بأمر اهللا عز وجل مستخلف يف هذا ا

فإن مل حيسن الترصف بأن رصفه يف حمرم أو يف ما منع اهللا ، لترصف فيهأذن اهللا عز وجل له ا

ه ليس ، عز وجل من الترصف فيه كاخلرق وغريه فإنه حينئٍذ يمنع من الترصف فيه؛ أل

ه مستخلف وليس له مطلق احلرية يف ماله   .مطلق الترصف؛ أل

  .ا احلجر ما هو؟إذً ، وهذا يدلنا عىل أن اإلنسان متعبد هللا عز وجل يف أموره كلها

ال أو مالك املنفعة هكذا وقلنا مالك املنفعة يف التأجري الك مالك ا ، هو أن يمنع ا

الك من الترصف يف ماله وقوهلم الترصف يشمل الترصف باملعاوضة ، هو أن يمنع ا

ال العني والذمة، ويشمل الترصف يف التربعات كاهلبة ونحو ها   .ويشمل قوله ا

ال والذمة مًعاإًذا قول املصن ال ، ف يف ماله يشمل ا سيأيت بعد قليل ما معنى ا

ال يعني العني املوجودة عنده فال جيوز له أن يبيع هذا الكتاب والذمة يف يشء ، والذمة؟ ا

هذا يسمى يف ، أو اشرتيت منك كذا يف ذمتي، يف ذمتي لك كذا: يقول، غري موجود عنده

ع من الترصف يف العني والذمة ومتى يمنع فقط من ني متى يمنوسيأيت الفرق ب، الذمة

  .الترصف يف العني فقط

حلق الغري كاحلجر عىل مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد : األول«: قال

  .»ومشرت بعد طلب الشفيع

  

  

  



 

   
 

 

 

  ........................................................... وراهن ومريض وقن ومكاتب

  : بدأ املصنف يتكلم عن املحجور عليهم وأن املحجور عليهم نوعان

ليس ملصلحة نفسه وإنام ملصلحة غريه ، املحجور عليه حلظ وحق غريه: النوع األول

كاحلجر عىل : قال، لكن رضب أمثلتهم، وسيأيت املصنف بتفصيل أحكامهم بعد قليل

د باملفلس هو الذي عليه ديٌن ، وسيطل املصنف يف أحكام احلجر عىل املفلس، املفلس املرا

وسيأيت تفصيل ، هذا يسمى مفلًسا، يكون بقدر ماله أو أكثر، ويكون الدين مستوعًبا ماله

  .حكم املفلس بعد قليل

هن حمجوٌر عليه يف الترصف يف العني املرهونة فقط "وراهٍن " : قال فال جيوز ، الرا

هن أن يبيع العني املرهونة   .للرا

فمن رهن لغريه شيًئا حرم عليه ، منع من الترصف يف العني املرهونة إًذا الرهن هو

ايض ، بيعها عندما أرهن كتايب لك حيرم عيلَّ بيع هذا الكتاب وتقدم معنا يف الدرس ا

  .أن يأيت بقيمته: لكن لو ترصف يف بإتالٍف ونحوه لزم أن يأيت ببدله وقيل، أحكام الرهن

و املريض الذي يمنع من الترصفات وهو املريض املراد باملريض ه "ومريض " : قال

، إما أن يكون مرضه مرًضا خموًفا واملريض الذي مرضه خموف يعترب ترصفاته من الوصية

  .فحينئٍذ ال يصح ترصفه يف أكثر من الثلث

فإنه حينئٍذ ال تصح مجيع ، املرض الذي يغلب عىل عقله، النوع الثاين من املرض

هن سب، ترصفاته ترصف املريض مل يتكلم عنه املصنف هنا يف ق احلديث عنه ووترصف الرا

  .باب احلجر وإنام سيأيت يف باب الوصايا

القن هو اململوك واملكاتب هو الذي عاقد مالكه ليشرتي  "وقٍن ومكاتب " : قال

املكاتب عبٌد ما «: وقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال، نفسه

  .»بقي عليه درهم

  

  



 

  

  

 

 

  .............الثاين حلظ نفسه كعىل صغري وجمنون وسفيه ، ومرتد ومشرت بعد طلب الشفيع

ء والعبد سواء كان قنًا أصليًا أو مكاتًبا فإنه ال يصح له الترصف  يف ماله ببيٍع ورشا

حتى عىل القول بأن العبد يملك بالتمليك فال يصح ترصفه ، وتربع؛ ألن ماله ملٌك لسيده

ترصفه حينئٍذ معلًقا بإذنه ال يستثنى من ذلك إال صورة واحدة متعلقة باملكاتب فيكون 

ؤه للتجارة فحينئٍذ يصح   .وهو بيعه ورشا

ن يكون فال يصح  "ومرتد " : قال ه ربام بعد استتابة حيكم باستباحة ماله وأ ترصفه أل

  .فيئًا

أي أن املرء إذا اشرتى عينًا وكانت هذه العني فيها  " ومشرت بعد طلب الشفيع" : قال

، أو يف رشكة األمالك، حق الشفعة وسيأيت معنا أن حق الشفعة تثبت يف رشكات األمالك

اثنان يملكان ، ثم طلب الشفيع يعني صورة الشفعة ما هي باختصار وسنأيت إليها بالتفصيل

فيجوز للرشيك من حني العلم ، ني نصيبهفباع أحد الرشيك، بيًتا وامللك بينهام غري متميزٍ 

  .بالبيع أن يطلب الشفعة

ه يأخذها من املشرتي بالثمن الذي بدا له به املشرتي هذا من حني يعلم أو ، بمعنى أ

فيكون ، بعد طلب الشفيع وهو الرشيك بالشفعة ال جيوز له أن يترصف باجلزء الذي اشرتاه

من ملكه وسيأيت إن شاء اهللا يف باب الشفعة  حمجوًرا عليه يف هذا اجلزء فقط أي يف نوعٍ 

  .بالتفصيل

، وهو من حجر عليه حلظ نفسه أي ملصلحة نفسه كالصغري "النوع الثاين " : قال

  .وسيأيت عالمات البلوغ يف حملها، واملراد بالصغري كل من كان دون البلوغ

ٌل كثرية وصوٌر متنوعة ويشمل ا "واملجنون " : قال ملجنون اجلنون واملجنون له أحوا

  .املطلق واملجنون املتقطع فكالمها يكون حمجوًرا عليه كذلك

والسفيه كام سيأيت يف تعريف املصنف هو الذي ال حيسن الترصف يف  "وسفيه " : قال

ال ه ال حيسن صيانته وال تنميته فيسمى سفيًها وسيأيت بالتفصيل، ا   .بمعنى أ

  



 

   
 

 

 

  .......................................  حيلوال يطالب املدين وال حيجر عليه بدين مل

  . »حيل مل بدين عليه حيجر وال املدين يطالب وال«: قال

بدأ يتكلم املصنف رمحه اهللا عن النوع األول رجع إىل النوع األول وهو من حجر 

وتكلم عن الصورة األوىل منها فقط؛ ألن الصور الثانية كام ذكرت يف ، عليه حلظ غريه

هبا وا   .وهو من حجر عليه ألجل الفلس، تورد أ

  .من الذي حيجر عليه من أجل الفلس؟

ال ثم بعد ، هو الذي عليه ديٌن حاٌل وقت املطالبة به ثم طالب الغرماء أي الدائنون با

ال ال يفي بالدين الذي عليه أخذها املصنف ، فحينئٍذ حيجر عليه، ذلك كان ما عنده من ا

  . عن املطالبة نحن قلنا البد أن يطالبه لكي حيجر عليهفبدأ يتكلم أوًال ، بالتدريج

لكن ال جيوز للدائن يف كل ، فال حيجر عىل املفلس إال بطلب الدائن هذا الرشط األول

  .انظر كالم املصنف، وإنام يف أوقات دون أوقات، وقٍت أن يطالبه

إال إذا كان ، املدين املدين نائب فاعل أي وال ُيطالِب الدائن، وال ُيطاَلب املدين :يقول

ال جيوز املطالبة به إال عند وجود ، وأما إذا كان الدين مؤجًال فال يطالب به، الدين حاًال 

ْ إَِذا { :واعتربه فقال سبحانه أقر األجل؛ ألن اهللا عز وجل لاألج ِذيَن آَمنُوا َا الَّ َيا َأهيُّ

َسمى َفاْكُتُبوهُ     ] .٢٨٢:البقرة[}َتَداَينُتم بَِدْيٍن إَِىل َأَجٍل مُّ

عندنا ، وال جيوز املطالبة قبله، فيكون حينئٍذ الزًما، فأقر اهللا عز وجل األجل املسمى

ة وأرشنا إليها قبل إن كنتم تذكرون   .مسأ

من الديون التي ال تقبل ، هناك ديوٌن تقبل التأجيل وهناك ديوٌن ال تقبل التأجيل

هذا ، من عقود اإلرفاق واإلحسان القرض وهو، التأجيل ماذا؟ القرض عىل املشهور

ه ال يقبل التأجيل وما عداه من الديون الناشئة عن ، القرض عىل املشهور من فقهائنا أ

  .املعاقدات فإنه يقبل التأجيل

  

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

  .تأجيل؟إنه ال يقبل ال: ما فائدة قولنا

نا نقول لو أن امرأ أقرض آخر قرًضا ، ما معنى القرض؟ أعطيك مخسة لرتد يل مخسة، أ

  .أي أن الدين ليس ناشئًا عن بيع وإنام ناشئ عن قرض، ليست ناشئة عن بيع

الدين قد يكون بسبب القرض وقد ، القرض عقد والدين نتيجة: أعيد لكم مرة ثانية

وقد يكون بغريها من األسباب كالصلح ، املتلفات وقد يكون بسبب، يكون بسبب البيع

  .وغريها واإلجارة ونحوها والسلم وغري ذلك من العقود

ه ال يتأجل بالتأجيل ما ثمرته ، الدين الذي يكون ناشئًا عن قرض عىل املشهور أ

  .هنا؟

ف وكتب معه الورقة لن أطالبك هبذا الدين إال بعد  لو أن زيًدا أقرض عمرًوا مائة أ

  .واألجل حيل بعد سنة: أو قال سنة

ال كله ثم بعد شهٍر جاء ، يف أمٍر يريده، فجاء صاحبنا وهو املقرتض فرصف ا

وإال احجروا ، أريد ديني: املقرض طالب يف املحكمة وقال، املقرض وطالبه يف املحكمة

  .عىل أموال هذا املقرتض

ى بكالم الفقهاء ما حل ، ن إذا مل حيل الدينوال يطالب املدي: قالوا ، فجاء املقرتض وأ

ه ال يتأجل ، الدين فبامذا يرد املقرض؟ يقول إن القرض عند الفقهاء املتأخرين يرون أ

ه قرض إحسان وإرفاق هو حمسٌن املقرض: قالوا ، بالتأجيل وما عىل املحسنني من ، أل

  .فقد يترضر بالتأخري هذا هو املشهور، سبيل

ا العمل يف املحاكم عندنا وهي اختيار الشيخ تقي لكن الرواية الثانية وهي التي عليه

ه ال يتأجل   .الدين أن القرض يتأجل بالتأجيل إذا نص عىل التأجيل فيتأجل وإال فاألصل أ

  .هذا واضح "وال يطالب املدين بديٍن مل حيل " : طيب إًذا قال

  .اذا قال ال يطالب وال حيجر؟ "وال حيجر عليه بديٍن مل حيل " : قال

  



 

   
 

 

 

  .............................................. لو اراد سفرا طويال فلغريمه منعه لكن

البد من املطالبة ولو كان الدين عليه ، ألن من رشط احلجر عىل املفلس املطالبة

  .أضعاف ما عليه من أمالك ال حيجر عليه إال بعد املطالبة

 وال ميلء كفيل أو حيرز برهن يوثقه حتى منعه فلغريمه طويالً  ا سفرً  أراد لو لكن«: قال

  .»تقدم بام ورثته وثق إن بموت وال بجنون مؤجل دين حيل

كلم عن هذه اجلملة أعطيك فائدة عند الفقهاء الفقهاء عندهم ، انظر معي قبل أن أ

  : السفر ينقسم إىل قسمني

  .سفٌر طويل

  .وسفٌر قصري

عرش فرسًخا أربعة برد وهو ستة السفر الطويل كم مقداره؟ ستة ، دائًام أكررها لكم

هناك أحكام تتعلق بالسفر ، والسفر القصري كم مقداره؟ فرسٌخ واحد، عرش فرسًخا

القصري وهناك أحكام تتعلق بالسفر الطويل يف الصالة ويف الزكاة ويف الصوم ويف احلج ويف 

ة ويف غريها   .البيوع منها هذه املسأ

، رص الصالة ال يكون إال يف السفر الطويلفعىل سبيل املثال يف الصالة الرتخص بق

  .والرتخص بالصالة عىل الراحلة جيوز يف السفر القصري

إًذا السفر القصري ، ترك اجلمعة جيوز ملن سافر مسافة سفٍر قصري وهو فرسخ وهكذا

، تسعة ثامنية تقريًبا، هو أن خيرج عن البلد لنقول تقريًبا ال أضبطها بالضبط تسعة كيلوات

  .يد تنقص قليالً يعني تز

والسفر الطويل ستة عرش فرسًخا يعادل تقريًبا مائة ومخسة وثالثني كيلوا هذا السفر 

  .مصطلحان عند العلامء، الطويل وهذا السفر القصري

  

  

  



 

  

  

 

 

  ....................................................يوثقه برهن حيرز أو كفيل  حتى

، عندنا هنا يف باب احلجر إذا كان املرء عليه دين وأراد أن يسافر فإن للغريم أن يمنعه

ه قطعٌة من العذاب كام يف صحيح مسلم : اذا له أن يمنعه؟ قالوا  ألن السفر يف األصل أ

السفر قطعة من عذاب فإذا قىض أحدكم هنمته «: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

  .»فلريجع

ه يف  الزمان السابق نسبة عدم الرجوع من السفر كبرية جًدا؛ لكثرة قطاع الطرق وأل

  .وكثرة امللكات يف الطريق

تان أو ثالث ، فذكروا هنا أن للدائن أن يمنع غريمه من السفر طيب عندنا هنا مسأ

  :مسائل

ة األوىل   .ما هو السفر الذي جيوز للدائن أن يمنع غريمه منه؟: املسأ

ا يف ذكر املصنف هنا و ه البد أن يكون السفر سفًرا  "اإلقناع " فاًقا  وهو األظهر أ

  .وعرفنا أهنا تعد تقريًبا مائة ومخسة وثالثني كيلوا ، بمقدار ستة عرش فرسًخا، طويالً 

والذي مشى عليه صاحب املنتهى وغريه أن للغريم أن يمنع الغريم من السفر حتى 

ه قد يترضر عند املطالبة : قال، تزيد عن فرسخ فال خيرج من البلد مسافةً ، السفر القصري أل

حث عنك؟، فال جيده ن أ ه يف رضٌر كبٌري عليه!. فإذا حل الدين أ   .تالحظون أ

ة الثانية معنا  "جيوز السفر إذا وثق الدين برهٍن حيرز " : أن املصنف هنا قال: املسأ

ه رهٌن يكفي قيمة الدين   .أو يرىض به صاحب الدين، بمعنى أ

  .ه ال يلزم أن يكون بمقدار الدين قد يكون أكثر وقد يكون أقل لكنه حيرز يويف بهأل

و ب" : قال ألن امليلء ، فحينئذ جيوز له اخلروج وإن مل يرض الدائن " ميلء كفيلأ

م احلق م احلق وقد مر معنا أن الكفالة هي ضم ذمٍة إىل ذمة يف التزا ، احتدت ذمتهام يف التزا

  .باحلقيفي  هوالرهن أل

ًضا بإذن ، لكن لو كان الرهن غري حمرٍز والكفيل غري ميلء فال جيوز له اخلروج إال أ

  .وإن أوجدمها



 

   
 

 

 

وجيب عىل مدين  ميلء وال حيل دين مؤجل بجنون وال بموت إن وثق ورثته بام تقدم

  .................................................... قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه

ة الثالثة معنا أن الفقهاء تكلموا عن السفر هذا واملنع وأن يف زماننا فقد : املسأ

واألمن يف ، فإن أسباب السفر قليلة أو أسباب السفر متيرسة ومؤمنته قليلة، اختلفت احلال

الرجوع كبري بإذن اهللا عز وجل والطالبة سهلة وإن ابتعدت الديار وخاصًة إن كانوا يف 

  .ل اآلن االتفاقيات بني الدول وربام قد يطالبه ويف دولة أخرى قدب، دولة واحدة 

ونفس الكالم هنا يأيت يف ، وبناء عىل ذلك فإنه قد يرتخص يف هذا الرشط بعض املعنى

  .احلج أو سبق معنا يف احلج يف قضية من عليه دين هل جيوز له أن حيج من غري إذن دائنه؟

  .»تقدم بام ورثته وثق إن وتبم وال بجنون مؤجل دين حيل وال«: قال

بل يبقى عىل تأجيله ، أو إذا مات ال حيل، نعم الدين املؤجل إذا جن املدين فإنه ال حيل

ومعنى قوله أن يوثق إما أن يوثق برهٍن توثقته بعٍني أو أن يوثق ، برشط أن يوثق ذلك الدين

  : عقود التوثيق نوعان وقد سبق معنا أن، إًذا معنى أن يوثق إما برهٍن أو بكفالة، بكفالة

  .الرهن والكفالة

  .فدائًام إذا قال الفقهاء التوثيق فقصدهم هبا األمران هذان

لكن إن مل يوثق فإنه حيل خشية ، أي برهٍن أو بغريه "إن وثق ورثته بام تقدم " : قال

ال   .فساد ضياع ا

  . أي القادر ببدنه والقادر بامله " قادرال مدين عىل وجيب" : قال

وهذا ، بطلب ربه أي بصاحب الدين: قوله "وفاء الدين احلال عليه فوًرا بطلب ربه " 

فإن مل يطالب ، يدلنا عىل أن الدين إذا كان حاًال فال جيب الوفاء به إال إذا طالب به صاحبه

ز   .فيجوز للمدين أن يبقى ويبقى الدين يف ذمته من باب اجلوا

  

  

  



 

  

  

 

 

ى حبسه وإن مطله   .................. حتى شكاه وجب عىل احلاكم أمره بوفائه فإن أ

ه بمعنى املطالبة ، لكن إن علم أن الدائن إنام منعه من املطالبة عجٌز أو حياء فال شك أ

قد يستدين من أخيه ، بعض الناس قد يقرتض من أخيه أو يستدين ليشمل القرض وغريه

فيعلم أن الذي منعه هو احلياء أو من جاره نفس ، أخيال يمكن أن أطالب : وأخيه يقول

  .اليشء

جيب عليك الوفاء إذا حل األجل وإن مل يطالبك؛ ألن ما أخذ بسيف : فحينئٍذ نقول

  .احلياء فهو ظلٌم هذا من كالم العلامء وليس من كالم النبي صىل اهللا عليه وسلم 

ه البد باملطالبة   .إًذا الرشط األول أ

ه البد أن يكون حاًال  :الرشط الثاين   .أ

  .ما الدليل عليه؟، إذا وجد هذان الرشطان فيجب الوفاء فوًرا وحيرم التأخري

ه قال: نقول : ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم ثبت عنه يف حديث عمرو بن الرشيد أ

  . صىل اهللا عليه وسلمليه بمعنى امتناعه فسامه ظلًام ، »يل الواجد ظلمٌ «

يه عن جده قالعفًوا احلديث اآل مطل الغني «: خر حديث عمرو بن شعيب عن أ

  .»ظلمٌ 

  .ليس فيه ظلم، »يل الواجد حيل عقوبته وعرضه«: أما حديث عمرو بن الرشيد

م وال، »مطل الغني ظلمٌ «   .شك أن التأخري يف الوفاء ظلم فالظلم حرا

م أول يشء، أي أخره عن الوفاء "وإن مطله " : قال   .حتى شكاه فإنه يأ

ه جيب عىل احلاكم أمره : األمر الثاين  .بالوفاءأ

  .القايض يوجه إليه أمًرا بالوفاء بعد استيثاقه من صحة الدين

ى املدين حبسه " : قال ه جيوز حبسه ما جاء يف حديث عمرو بن  "فإن أ والدليل عىل أ

يه عن جده أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال بته يل الواجد حيل عقو«: الرشيد عن أ

  .»وعرضه

  



 

   
 

 

 

  ............................................................ وال خيرجه حتى يتبني أمره 

ه: بن اجلراح شيخ اإلمام أمحد قال وكيع ه وعرضه بشكوا ، عقوبته بحبسه وشكوا

بل إن احلبس يف الرشيعة أوسع من ذلك ، املراد باحلبس ليس فقط السجن يف مكاٍن مغلق

  :فإن هلا صوًرا

ومعنى املالزمة يعني أن الدائن أو وكيله يالزم ، املالزمة: الصورة األوىل من احلبس

فحيث ، إال أن يدخل يف داره عند حرمته فال يدخل، عهفحيث ذهب ذهب م، املدين

فحينئٍذ ، فيعلم الناس أن هذا دائٌن له، إن دخل يف عزومة ذهب معه، يذهب يذهب معه

يا رجل ، يكون قد عاقبه من حيث العقوبة املعنوية وأمام الناس يتكلم يا رجل أعطني ديني

  .أعطني ديني فهذا جييزه الرشع

: فلو الزم دائٌن مدينًا هبذه الصورة ثم إن املدين رفع للجهات القضائية واألمنية يقول

ألين دائن وهذا : ال يمنع من ذلك وهو موجود عندنا ال يمنع يقول، إن فالن أزعجني

فيالزمه يذهب معه للعمل وجيلس معه يف ، ما دمت دائنًا يؤذن لك : فيقول، الدين قد حل

  .وهذا موجود وهذا الرشع أجازه برشط أن يكون عليه ديٌن حال ،املكتب أعطني ديني

ه حبٌس عن احلرية ا تكلم العلامء عن ، إًذا هذا نوع من صور احلبس؛ أل ولذلك 

إنه جيوز للمرء أن يتخلف عن اجلامعة إذا وجد له مالزٌم يالزمه يف دينه : املالزمة قالوا 

  .جيوز له أن يتخلف، وليس عنده وفاؤه

أو مثل كالم هذا الدائن أو ، ناس يعني من حيائه يتأذى من كالم الناس لهبعض ال

  .وكيله له

احلبس بمعنى السجن وهذه صورة من صور احلبس : طيب النوع الثاين من احلبس

  .وقد يوجد غري ذلك من صور احلبس التي تتطور

هوا معي انتب، أي وال خيرجه القايض من احلبس حتى يتبني أمره "وال خيرجه " : قال

ة   : السجن له ثالثة أسباٍب فقط يف الرشع، هنا مسأ

  



 

  

  

 

 

..................................................................................  

  .إما أن يكون استظهاًرا

  .وإما أن يكون عقوبةً 

  .وإما أن يكون احتياًطا

  .نبدأ باألول، هي ثالثة أسباب

هل عنده مال أم ال مال عنده؟ ، بمعنى الستظهار حاله، ظهاًراوهو احلبس است: األول

ه قال، وهذا جاء يف السنة حيل عقوبته «: فقد ثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أ

   .»وعرضه

الدائن  فكل من عليه ديٌن حاٌل طالب به، فرسها أهل العلم فرسوا العقوبة باحلبس

فإذا استظهر ، ويكون حسبه ماذا يسمى؟ استظهاًرا أي استظهاًرا حلاله، فيجوز أن حيبس

ه ليس عنده مال وال خيرجه حتى : فإنه يطلق وهذا معنى قول املصنف، حاله وعرف أ

  .أي حتى يستظهر حاله ويتبني ،يتبني أمره

  .سمه ما شئت، إًذا هو حبس استظهاٍر أو حبس تبني

واملراد بحبس العقوبة أن يفعل املرء جرًما ، حبس العقوبة: ين من احلبسالنوع الثا

وهذه مل يفعلها النبي صىل اهللا عليه وسلم وإنام فعلها ، فيثبت القايض عليه عقوبة احلبس

  .اخللفاء الراشدون رضوان اهللا عليهم

ثم إن علًيا ريض اهللا عنه بنى حبًسا كان عمر ، فأول من حبس عمر بن اخلطاب

ستأجر داًرا سامه دار التامرين وأما عيل ريض اهللا عنه فقد بنى سجنًا يف الكوفة وسامه ا

وقد قيلت أشعاٌر فيها منها أشعار ، وهذا السجن يكفي فيه اسمه للتنفري منه، يًساخم

  .الفرزدق وغريه هذا مشهور هذا السجن الذي بناه عيل ريض اهللا عنه 

  .ضوان اهللا عليهمإًذا السجن للعقوبة فعله الصحابة ر

  

  



 

   
 

 

 

  ................ فإن كان ذو عرسة وجب ختليته وحرمت مطالبته واحلجر عليه ما دام معرسا 

وقد جاء هذا ، لكي ال هيرب املرء، يسمى حبس االحتياط: النوع الثالث من احلبس

وهذا ، يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم حينام جاء رجٌل يقود آخر يف نسعة يعني يربطه

فإن هذا الثاين قد ثبت عليه اجلرم فلكي ال هيرب ، بمعنى احلبس وهو الربط لكي ال هيرب

وهذا النوع الثالث هو الذي يسميه املعارصون ، قبل تنفيذ القصاص عليه فإنه حيبس

  .بالتوقيف

ليس عنده ، أي ليس عنده ماٌل ، ما معنى كونه ذا عرسة " عرسة ذو كان فإن" : يقول

لقول اهللا عز ، فإنه حيرم ختليته ومطالبته، هذا ذو عرسة، الدين الذي عليه مال يفي به

ٖ ﴿: وجل َ ۡ ُ َن ُذو  َ َ  ن  َ ۡ َ  ٰ َ ةٌ إِ َ ِ َ   ] .٢٨٠:البقرة[﴾ ٖ  َ

  .وهذا أمر فدل عىل الوجوب وخمالفة األمر حمرمةٌ  

  .يعني جيب أن يطلق، وجبت ختليته: ولذلك قالوا 

لكن إثبات الدين ، ما معنى مطالبته؟ أي مطالبته أمام القايض "مطالبته وحرمت " 

وال يالزم ، لكن ال يطالب أمام القايض لكي حيبس، يثبت الدين أمام القايض نعم، جيوز

  .وإنام يرتك

  .فإنه حيجر عليه ألجل ذلك، حينئٍذ ألجل ذلك "وحيجر عليه " : قال

ة تتعلق باملعرس أو كيف يثبت أمام القايض العرسة؟ ، ذو عرسة طيب عندنا هنا مسأ

البد من شهادة ثالثة عىل ، ال تثبت أمام القايض العرسة إال بشهادة ثالثة رجال: يقول

يشهد لك ثالثة «: فال تثبت باثنني بل البد من ثالثة كام قال صىل اهللا عليه وسلم، املشهور

  .فالبد من ثالثة، »من أوىل احلجى من قومك

، وبعضها بثالثة، أربعة رجالالرشع أو األحكام يف الرشع بعضها تثبت بوالشهود يف 

ني، وبعضها برجلني ني ، وبعضها برجٍل ويمني، وبعضها برجل وامرأ وبعضها بامرأ

ة واحدة، ويمني عند بعض أهل العلم فاألحكام ختتلف من صورة إىل ، وبعضها بامرأ

  .صورة حلكمة أرادها اهللا عز وجل 



 

  

  

 

 

ء من له مال ال يفي بدينه احلاكم احلجر عليه لزمه إجابتهم وسن إظهار وإن سأل غرما

  ........................................... فصل وفائدة احلجر أحكام أربعة، حجر لفلس

ه : بدأ يتكلم املصنف عن احلجر يقول إن احلجر حيرم عىل املعرس ابتداًء إال إذا سأ

 وإن" : ولذلك قال، إًذا متى يكون احلجر عىل املعرس؟ بعد سؤال الغرماء وطلبهم، الغرماء

  . " عليه احلجر احلاكم بدينه يفي ال مال له من غرماء سأل

ال وما بقي بع د ذلك فإنه ال حيجر عليه إذا سد الدين الذي حينئٍذ حيجر عليه يف هذا ا

ال ومل يكن عنده ماٌل مطلًقا فال حيجر عليه بعد ذلك   .عليه يف ا

  . " عليه احلجر احلاكم بدينه يفي ال مال له من غرماء سأل وإن" : قال

  . " إجابتهم لزمه "طلبوا ذلك 

من كان حلظ نفسه فال إًذا احلجر عىل املدين إنام هو بحكم احلاكم وأما احلجر عىل 

  .يشرتط له حكم حاكم

  . "والسنة إظهار حجٍر لفلس " : قال

ه يصح  ه سيأيت معنا أ جيب أن يظهر أمام الناس ويعلم لكي ال يتعامل الناس معه؛ أل

ال وتعامله يف ذمته ، املحجور عليه لفلس تعامله يف ماله ملغي، تعامله يف الذمة ال يف ا

  .ملصنف بعد قليلصحيح وسيأيت يف كالم ا

  .»أربعة أحكام احلجر وفائدة: فصل«: قال

بدأ يتكلم املصنف عىل ما يرتتب عىل احلجر عىل املفلس وهو املفلس الذي عنده مال 

ال ال يفي ما عليه من الدين وإما إن كان ال مال عنده فهو معٌرس مطلًقا فحينئذ ال ، ولكن ا

ه ال  ه ال حجر عىل ماله؛ أل الحجر عليه أل   .حيجر عىل الذمة وإنام حيجر عىل ا

  .واحلجر أحكاٌم أحدها: يقول



 

   
 

 

 

ال فال يصح ترصفه فيه بيشء ولو بالعتق وإن ترصف يف ذمته  أحدها تعلق حق الغرماء با

ء أو إقرار صح وطولب به بعد فك احلجر عنه   ..................................... برشا

ولو كان ، إن هذا املحجور عليه ألجل الفلس ال يصح أن يترصف يف ماله: يقول

ًضا؛ ألن ماله  ترصفه من باب التربعات املحضة كالعتق فإن هذا ال جيوز له وال يصح منه أ

ه ال يصح ، قبل القسمة يف حكم امللك، يف حكم ملك غرمائه وإن مل يقسم به فلذلك أ

  .ترصفه يف ماله الذي عنده

ء ذمته يف ترصف وإن ": وليق   . " برشا

ما الفرق بني ، املحجور عليه بالفلس حمجوٌر عىل ماله وليس حمجوًرا عىل ذمته

  .االثنني؟

ال هذا املحجور عليه لفلس باع كتابه نقول لكن لو ، ال يصح بيعك: إذا ترصف يف ا

، لزمه يف ذمتهترصف يف الذمة بأن اشرتى من آخر شيًئا أو عاقد عقد سلٍم يف الذمة فت

ه مل حيجر عليه يف ذمته وهذا معنى قول ، وإنام حجر عليه فقط يف ماله، فلتزمه يف الذمة أل

ء   .املصنف وإن ترصف يف ذمته بالرشا

ًفا بعد سنٍة يف الذمة : يعني اشرتى شيئًا يف الذمة قال سأشرتي منك كذا وسأعطيك أ

  .مة حالة أو مؤجلةوإنام يف الذمة قد تكون يف الذ، ليس بعٍني معينة

  .كأن يكون أقر عىل نفسه بحق مل يثبت بشهود وإنام ثبت بإقراره " إقرار أو ": قال

ؤه " صح" : قال   .صح إقراره عىل نفسه ورشا

  .أي طولب بام ثبت يف ذمته بعد فٍك أي بعد فك احلجر عليه " وطولب" 

  

  

  

  

  



 

  

  

 

 

وإن يكون  برشط كونه ال يعلم باحلجر الثاين أن من وجد عني ما باعه أو اقرضه فهو أحق هبا

  ............................................. وأن يكون عوض العني كله باقيا املفلس حيا

ة مهمة جًدا وقد ثبت فيها اخلرب عن النبي صىل اهللا عليه  بدأ يتكلم املصنف عن مسأ

و داود وغريه من حديث أيب بكر ابن احلارث بن هشام أن النبي صىل اهللا  وسلم فيام رواه أ

ام رجٍل باع متاًعا أو ابتاع متاًعا فأفلس«: عليه وسلم قال الذي ابتاعه ومل يكن قد قبض من  أ

  .»يئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق بهثمنه ش

  .هذا احلديث هو الذي رشحه املصنف معنا يف هذا الرشط

إن الشخص إذا حجر عليه لفلس وكان الغرماء عنده حارضون فإهنم : يقول الشيخ

ًء يف الدين   .إال اثنان من كان له رهنٌ ، يكونون سوا

ف، من وجد عني متاعه: واألمر الثاين ، إذا كان أحد الغرماء باعه عينًا ككتاٍب مثًال بأ

ه به املفلس لكن بسبعة رشوط أو ، فيجوز للغريم أن يأخذ الكتاب بدل املبلغ الذي اشرتا

فهو من باب فسخ العقد تقريًبا ، ليس دائًام وإنام بسبعة رشوط هذا عىل خالف األصل، ستة

ء كان هذا الكتاب زاد سعره أو نقص له حق االختيارأو التفاسخ    .فيه سوا

  .ما هي الرشوط السبعة؟

  .برشط كونه ال يعلم باحلجر أي كونه وقت البيع للعني ال يعلم باحلجر: قال

ه لو مات فإن ملكه ينتقل إىل ورثته " احيً  املفلس يكون وأن" : قال فحينئٍذ يكون ، أل

أن  ه قد جاء يف تتمة حديث أيب بكر بن احلارث بن هشامما الدليل؟ أل، أسوة الغرماء

  .»وإن مات املشرتي فصاحب املتاع أسوة الغرماء« :قال النبي صىل اهللا عليه وسلم

مل يقض شيًئا ، التي باعها الدائن باقيًة يف ذمته كاملةً  " العني عوض يكون وأن" : قال

  .من الدين ولو بعضه مل يسدد يشء من الدين ولو جزء منه

، مل يبع شيئًا منها، وأن تكون كل العني يف ملك املدين »ملكه يف كلها تكون وأن« :قال

  .ومل يتلف شيًئا منها

  



 

   
 

 

 

الثالث يلزم احلاكم قسم ، حق الغري فمتى وجد يشء من ذلك امتنع الرجوع ومل يتعلق هبا

  .............................................................. ماله الذي من جنس الدين

  ومل تزد زيادة متصلة ومل ختلط بغري مميز وأن تكون بحاهلا ومل تتغري صفتها بام يزيل اسمها

  .إما بتلٍف أو بتغري صفة، مل تتغري العني "بحاهلا وأن تكون " : قال

أو تزيد زيادة متصلة؛ ألن إن تغريت أو باع  "ومل تتغري صفتها بام يزيل اسمها " : قال

  .أو مات فإنه يف هذه األحوال مجيًعا يصبح أسوة الغرماء، بعضها أو سدد بعض الدين

  .ها مثالً تزيد زيادًة متصلة كأن تكون شاًة فتزيد يف سمن: قال

  .»للغري حق هبا يتعلق ومل«: قال

أن اخللط ، ومل ختلك بغري متميز؛ ألن القاعدة عند فقهائنا أن االختالط إتالف: قال

ونحو ، وبناًء عليه فلو كان قد اشرتى منه بًرا فخلطه بغري متميز يعني بشعري مثالً ، إتالف

ه بمثابة اإلتالف، نعلم أن الرب خيلط بغريه قبل الطحن ، فإنه حينئٍذ ال جيوز الرجوع فيه أل

  .»فوجدها بعينها«: ل النبي صىل اهللا عليه وسلموقد قا

ه مل يرهنها، ومل يتعلق هبا حٌق للغري: والرشط السابع واألخري قال فثبت فيها ، بمعنى أ

أو أن تكون هذه العني يعني تعلقت هبا جناية كأن يكون عبًدا أو دابًة فتعلقت ، حٌق للغري

  .اجلناية برقبتها

أي من الرشوط السبعة أو الستة السابقة  "ذلك  فمتى وجد يشٌء من" : نعم قال

ال وقسم  ختلفت فإنه يمتنع الرجوع بالعني وإنام يكون أسوة الغرماء فحينئذ يباع كل ا

  .بينهم باألسهم بالنسبة والتناسب كام سيأيت يف كالم املصنف بعد الصالة

   .»الدين جنس من الذي ماله قسم احلاكم يلزم: الثالث«: قال

املصنف رمحه اهللا تعاىل أكمل ما يتعلق باملحجور عليه لفلس من األحكام وذكر أن 

ه يلزم احلاكم قسم ماله الذي من جنس الدين أي جيب عىل احلاكم  "يلزم " : قوله، الثالث أ

فإن صاحب الدين ، فعل ذلك عىل وجه املبادرة؛ ألن تأخره يف ذلك مطٌل وهذا غري جائز

ال متعلق   .حقه با



 

  

  

 

 

  ................................بيع ما ليس من جنسه ويقسمه عىل الغرماء بقدر ديوهنمو

أي أن الدائن إذا كان دينه عىل املدين من  "قسم ماله الذي من جنس الدين " : وقوله

امن التي نتعامل هبا اآلن بالرياالت واجلنيهات  النقدين أو ما يف حكم النقدين كاأل

  : فإن املوجود عند املدين أحد أمرين، وغريها

  .إما نقٌد مثلها

  .أو عروٌض غريها

ه من باب املبادرة  ،فإن كان مثلها فإهنا تقسم مبارشًة قبل بيع العروض يقسم النقد أل

ع يف الفورية   .جيب قسم ماله الذي من جنس الدين: وهذا معنى قوله، واإلرسا

ان الدين بًرا فيعطى من ماله الذي هو الرب وهكذا من نفس اجلنس؛ ألن سداد إذا ك

  .الدين من جنسه ال بيع فيه وال ربا

ء كان عروًضا أو غريها " جنسه من ليس ما وبيع" : قال فتباع العروض وتقوم ، سوا

امن بمعنى أصح وحينئٍذ القيمة هي التي تقسم بني الغرماء   .بالنقد أو باأل

يعني أن الغرماء ينظر لديوهنم فتجمع هذه  " ديوهنم بقدر الغرماء عىل ويقسمه" : قوله

الديون مجيًعا ثم تنظر نسبتها فيكون ألحدهم عىل سبيل املثال نصف الديون التي عليه 

ائة وهكذا ائة والثالث له مخسة عرش با   .وللثاين عرشٌة با

د إىل  ال الذي بيع فإذا نظرت نسبة دين كل واحٍد منهم عىل انفرا جممل الدين فيقسم ا

ٍف وألحدهم ، بناًء عىل هذه النسبة فعىل سبيل املثال لو كانت الديون التي عليه كلها مائة أ

فيعطى الذي له ما ، ثم بيع له عروٌض بخمسني، مخسون وللثاين ثالثون والثالث له عرشون

  .وهكذا والذي له مخسة عرش يعطى سبعة ونصف، مخسون يعطى مخسٌة وعرشون

  

  

  

  



 

   
 

 

 

، ثم إن ظهر رب دين حال رجع عىل كل غريم بقسطه وال يلزمهم بيان أن ال غريم سواهم

ة حرفة    .................... وجيب أن يرتك له ما حيتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به وآ

ه ال يوجد غريٌم أي دائٌن هلذا املفلس  وال يلزم الغرماء إذا أرادوا القسمة أن يثبتوا أ

ه إذا وجد رجٌل بعد ذلك فإنه يرجع عليهم؛ ألن : اذا قالوا ذلك؟ قالوا ، غري هؤالء أل

ال ال بنامئه فإن ، بخالف اإلرث، فهو متعلق بجزء الدين ال بالنامء، احلق متعلٌق با

ه ال وارث للمتوىف إال  الشخص إذا ورث ماًال فإنه جيب عليه أن يثبت أمام القايض أ

  .فكل نامء ينتج بعد ذلك فيكون تابًعا له، ث هو للامء ولنامئه مًعاهؤالء؛ ألن اإلر

فإنه يرجع ذلك الدائن عىل كل ، أي غري مؤجل " حال دين رب ظهر إن ثم" : يقول

فمن أخذ نصف الدين يرجع عليه بنصف دينه ، غريٍم بقسطه أي باعتبار ما أخذ من الدين

  .وثلثه بثلثه وهكذا

وهذه ، إن القايض إذا أراد أن يبيع متاع وعروض املفلس جيب أن يرتك له أشياء: يقول

ه حيتاج إليها   .ما هي هذه األشياء؟، األشياء التي يرتكها جيب أن تكون مناطها أ

فإنه يف هذه ، فالسكن الذي يسكنه مما جرت العادة أن يسكنه مثله "من مسكٍن " : أوًال 

لكن لو كان هذا املفلس يسكن ، إًذا برشط أن يكون املسكن مما يسكنه مثله، احلالة ال يباع

  .بيًتا فارًها كالقرص الغايل ونحو ذلك فإنه يباع وينقل إىل مسكٍن يسكنه مثله

  .مثله خيدم عادةً أي إذا كان له خادٌم و "وخادٍم " : قال

وإنام ، وما يتجر به ليس املقصود به رأس مال التجارة ال: قوله "وما يتجر به " : قال

فعىل سبيل املثال لو أن امرأ رزقه عىل دابٍة ، املقصود به ما يكون سبًبا يف غلٍة له وأهل بيته

فإهنا ترتك له  ،دابته هي من العوامل رزقه بعد اهللا عز وجل بسبب هذه الدابة، يعمل عليها

ه يتجر هبا   .أل

ا ذكر الفقهاء هناك يف باب صدقة التطوع قالوا  ويستحب الصدقة بام زاد : ولذلك 

كأن تكون له غلٌة وما يتجر به ، واملقصود بكفايته أي كفايته عىل الدوام: قالوا ، عن كفايته

  .كهذا الباب



 

  

  

 

 

بع انقطاع الطلب عنه فمن ، وجيب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومرشب وكسوة الرا

ا بحجره مل يملك طلبه   ......................................... باعه أو أقرضه شيئا عا

  .إًذا وما يتجر به داخٌل يف الكفاية التامة وليس بالكافية التي حد املجزئ

ة حرفة " : قال ة حيرتف هبا "وآ ، ويتكسب فإهنا ال تباع كأن يكون الشخص له آ

إن طالب العلم : ولذا يقول أهل العلم، وهذه اآللة أحياًنا قد ال يكون سبًبا للكسب: قالوا 

أو من كان معنيًا بأحد العلوم املعارف فإنه إذا أفلس ال تباع كتبه يف الفلس يف دين الفلس 

  .أو يف دين الغرماء

: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالا ثبت يف الصحيح  " ولعياله له وجيب" : قال

  .»ابدأ بنفسك«

بام له من  فجيب أن يبدأ املرء، »ابدأ بمن تعول«: ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة

  .النفقة ولعياله ثم بعد ذلك هو الذي يقسم بني الغرماء

وأدنى النفقة ألن ما زاد عنها ، يعني بالنفقة املتوسطة " مثلهم نفقة أدنى" : قال

فيعطى أدنى ، للغرماء حٌق فيها فحينئٍذ ال يعطون؛ ألن املتوسط له أدنى وأعىل كذلك

  .املتوسط وهذا معنى قوهلم مثلهم

أكل واملرشب والكسوة  " وكسوة ومرشب مأكل من"  القاعدة عند الفقهاء أن ا

ال يف  واملسكن هذه األمور األربعة هي التي جتب يف النفقات وهي التي جتب هلا بذل ا

  .فقاعدة الفقهاء مضطردة يف األمور األربعة، الزكاة وهي التي ترتك يف باب احلجر

بع من األحكام املتعلقة املحجور عليه لفلس  ه«قال الرا بمعنى  »ينقطع الطلب عنه أ

ه ال يطالب   .سيرضب مثاًال ، أ

ه إذا باعه شخٌص أو أقرضه : يقول إن معنى انقطاع الطلب من صور انقطاع الطلب أ

ه حمجوٌر عليه ا أ ً ه بمثابة ، قرًضا ومل يك عا ا أل ً فإنه جيوز له أن يرجع إذا مل يكن عا

ا بحجره فإنه حين، املغرور ً ئٍذ يصح هذا الترصف وليس له الرجوع فيه وأما إن كان عا

ه حمجوٌر عليه يف ماله ألجل الغرماء   ولكنه ال يملك مطالبته أمام القضاء وال مالزمه أل



 

   
 

 

 

  ...............................................................حتى ينفك حجره  

يف كليته أو سدد  احلجر بأن سدد الدينفإذا انفك عنه  "حتى ينفك حجره " : قال

  .بعضه فإنه ينفك عنه احلجر فيصبح إما معًرسا أو ال

الذي عليه ديٌن ويكون الدين ، انظروا معي نخترص يعني أوجز لكم الكالم برسعة

هذا جيوز احلجر عليه بل جيب عىل احلاكم احلجر عليه ، أكثر من ماله نسميه ماذا؟ مفلًسا

  : برشطني

  .حاًال أن يكون الدين : الرشط األول

  .جيب أن يطالبوا أو بعضهم، أن يطالب الغرماء: الرشط الثاين

ماذا يفعل باحلجر؟ يؤتى بامله كله فام كان ، إذا وجد هذين الرشطني فإنه حيجر عليه

ثم يؤتى للعروض ، فإنه يقسم مبارشًة بني الغرماء بنسبتهممن جنس الدين كالنقض مثًال 

فتباع وال يبقى له إال ما سبق ، ملكه من األعيانفيؤتى بكل ما يملكه من العروض وما ي

ة حرفة ونحوها   .ذكره من مسكٍن وخادٍم ونحوه آ

  :طيب إذا انتهينا من القسمة فلها ثالث حاالت، والباقي يقسم بني الغرماء، ثم تباع

  .أن تكون مجيع األموال أكثر من الدين: احلالة األوىل

له إذا هبا فيقىض التسعون والعرشة ، والدين الذي عليه تسعني، مائة ا بيعت أموا

  .الباقية ترجع له

ا باعها القايض إذا هبا تسعون والدين تسعون ، أن يكون ماله كدينه: احلالة الثانية

  .خرج ال له وال عليه: فنقول

أيت ن: فنقول، فيكون دينه مائة وماله مخسون، أن يكون ماله أقل من دينه: احلالة الثالثة

  .طيب والدين الباقي؟، هبذه اخلمسني ونقسمها بني الغرماء وهم الدائنون بنسبتهم

  .الدين الباقي عليه يبقى يف ذمته: نقول

  

  



 

  

  

 

 

..................................................................................  

فيصبح حينئذ ، طيب اآلن انتهينا إذا أهنى القايض قسمة األموال انفك احلجر عنه

  : واحد من اثنني

فحينئٍذ ، واملعرس ال حجر عليه، إما أن يكون ال مال عنده فيكون معًرسا : احلالة األوىل

ال يطالبه الدائنون الذين بقيت هلم ديون أو الذين يعني أصبح دينهم طارئ عليه بعد احلجر 

يه مال   .ال يطالبونه حتى يأ

ال الباقي كأن يكون ماله أكثر من الدين : احلالة الثانية أن يبقى عنده مال فهذا ا

ناء مدة احلجر أن يطالبوا ويأخذوا من  للدائنني الذين كان دينهم مؤجًال أو كان دينهم يف أ

نام يأخذون الباقي من قد يكون دينهم مائة لكن ال يدخلون أسوة الغرماء وإ، العرشة الباقية

  .ماله

بعد ، طيب انظروا معي رجٌل حجرنا عليه فبعنا ماله فإذا دينه مائة وماله يعادل مخسني

يس كذلك؟ لكنه صار معًرسا وعليه ديٌن كم قدره؟ مخسون: ذلك نقول   .انفك احلجر أ

ناء احلجر أو بعد احلجر أو كا نت ثم بعد ذلك جاءت عليه ديوٌن أخرى إما ديون يف أ

ثم ورث ماًال بعد فك احلجر ، فأصبحت مخسينًا أخرى فأصبح دينه جمموعة مائة، مؤجلة

بالرشط السابق أن يكون الدين حاًال ، حيجر عليه حجٌر ثانٍ : فنقول، عنه ورث ماًال آخر

  .وأن يكون بطلب

ولكن احلجر الثاين يدخل فيه الدائنون األوائل واآلخرون؛ ألن دين اآلخرين مل يكن 

  .وًدا يف وقت احلجر األولموج

  

  

  

  

  



 

   
 

 

 

لفه مل يضمنه   .................... فصل ومن دفع ماله إىل صغري أو جمنون أو سفيه فأ

تقدم معنا يف أول كتاب البيع أن الصغري واملجنون ال يصح بيعهام وال يصح ترصفهام 

كأن جيري بأن يشرتي شيئًا رخيًصا يعرب ، بإذن وليهام إال ما جرت العادة به، يف األموال

ه رخيص دون أشياء غالية برشط اإلذن أو ما  بعض العلامء يسموهنا اخلسيس بمعنى أ

  .هذا ما يتعلق بالترصف، جرت العادة به

، طيب هنا مل يعد املصنف الكالم ألن عادة الفقهاء أهنم يربطون الفقه بعضه ببعض

فلذلك بعض األحكام هنا ، البيع ال يمكن أن يضبط كتاب احلج فالذي ال يعرف كتاب

ب، مبنيٌة عىل البيع وبعضها مبنيٌة عىل اإلجارة وا   .ولكنها متسلسلة برتتيب الفقهاء لأل

هنا ذكر صورًة مقابلًة هلا وهي أن هذا الصغري مل يترصف يف ماله هو وإنام ترصف يف 

يعني أعطى ماله هو الكبري  "فع ماله إىل صغري ومن د" : وهذا معنى قوله، مال غريه بإذنه

ائت  .هذا أعطى ماله للصغري فترصف الصغري به بإتالٍف أو نحوه فهل يضمنه أم ال؟

  .كالمه بعد قليل

ترصف ، إًذا ترصف الصغري يف ماله ال يصح إال فيام أذن به الويل فيام جرت العادة به 

وإن دفع " : الصغري يف ماله غريه ال ضامن عىل الصغري وإن فرط وهذا معنى قول املصنف

لفه " ألن السفيه حمجور عليه كذلك كام سيأيت  "ماله إىل صغري أو جمنون أو سفيه  ء  "فأ سوا

  .بقصد أو بدون قصد مل يضمنه

فسهم وهذا الذي بذل  ماله هلم ليترصفوا فيه ألن هؤالء الثالثة ال يصح ترصفهم أل

ه هو الذي أذن هبذا التفريط فإنه ال يضمن، مفرط وقد أمر اهللا عز وجل ، فحينئٍذ يعترب كأ

ال هلم ُ ﴿ بعدم بذل ا  
َ
ُ َو ُ َ ٰ َ ۡ َٓء أَ َ َ  ٱ

ْ
ا ُ ت خمالف ألمر  ] .٥:النساء[﴾ ۡ فأ

  .اهللا عز وجل

بلوغ ويعطيه خلينا نقول حتفة بعض الناس يأيت لطفل صغري دون ال: صورة ذلك

فيحملها هذا الصغري الذي دون البلوغ ويتعمد ، امحلها للمكان الفالين: يقول، غالية

  .يف احلالتني ال ضامن عليه، إسقاطها أو تسقط منه من غري قصد



 

  

  

 

 

ومن أخذ من أحدهم ماال ضمنه حتى يأخذه وليه ال إن أخذه ليحفظه وتلف ومل يفرط كمن 

  فظه لربهأخذ مغصوبا ليح

فحملها وكان محله هلا بإذن من صحاهبا فال ، لكن لو كان قد أعطاها لرجٍل كبري 

  .يضمن إال بالتفريط فقط دون عدم التفريط

يعني محلها ، ولكن احلالة الثالثة إذا كان حاملها قد محلها بسبب أن يده يد غصب

  .حاالتإًذا عندنا ثالث ، بدون إذن صاحبها فيضمن سواء فرط أو مل يفرط

هذا احلامل أحياًنا يفرط بالتفريط وعدمه وأحياًنا ال يفرط ال بالتفريط وال بعدمه 

واب الفقه، وأحياًنا يضمن بالتفريط دون عدمه   .وكل واحدة هلا باٌب مستقل يف أ

ينا إن شاء اهللا وهو باب الغصب باب الغصب معناه ما ، انظروا معي عندنا باب سيأ

ل من جعل يده عىل عٍني من األعيان فإن يده عليها نسميها يد ذكرت لكم قبل قليل أن ك

  .وبعضها يسميها يد ضامن، غصب

ا نقول غصٌب أو ضامن فاملقصود به أن اليد يد غصب ، أو أن اليد يد ضامن، إًذا 

هذه صورة من صور ، الغصب ليس املقصود أخذ اليشء عىل وجه املغالبة والقهر ال

  .اب الرسقة بذلكوهذا الغصب يعرف ب، الغصب

كل من حاذ ، لكن الغصب املقصود به كل من جعل يده عىل عٍني بطريٍق غري مرشوع

كل من حاز أو قبض أو ما يف معنى هاتني ، أو قبض أو ملك ليس ملك ألهنا ليست ملًكا له

  .الكلمتني مما ال يؤذن له رشًعا بقبضها فإنه يسمى غاصًبا

من ، ملنتهب من صورها الذي يأخذ قهًرا الغاصب من صورها السارق من صورها ا

صور الغاصب ما ذكره املصنف هنا ما هو؟ أن يأخذ مال صبي أو جمنون أو سفيٍه بدون 

إذا كان ، كل من أخذ مال هؤالء فإنه تسمى يده يد ضامن إال يف حالٍة واحدة، إذن الويل

  .كال ال تضيعوقت أخذها قد نوى أن يؤدهيا إىل ويل الصبي أو املجنون أو السفيه ل

  

  



 

   
 

 

 

.........................................................................................  

أخذه بأي طريقة؟ بإذن من  "  ضمنهومن أخذ من أحدهم ماًال " : وهذا معنى قوله

 ضمنه حتى يأخذه وليه" : قال، أخذه من األرض أو أخذه من غريها، الصبي أو بدون إذن

" .  

ه إذا قبضه أو أخذه وحازه يف يده ثم بعد ذلك كذب فإنه يضمن ، معنى ضمنه يعني أ

ء بتفريط أو بدونه   .بتعمد أو بدون تعمد، سوا

ومل  "ويرده إىل وليه وتلف ومل يفرط  إال إذا من األرض أو من الصبي ليحفظه" : قال

  .فإنه حينئٍذ ال يضمن إال بالتفريط ألن يده حينئٍذ تكون يد أمانة، يكن بتفريٍط منه

ة دقيقة جًدا هو ذكر هنا املصنف قال إًذا  "إال إذا أخذه ليحفظه " : طيب انتبهوا ملسأ

وجيب أن تنتبه أن هذه النية جيب أن تكون ، ال بد أن تكون النية نية احلفظ أو الرد للويل

ة عند األخذ ابتداًء عند وجود األخذ وبناًء عليه فمن أخذ من صبٍي ماًال من غري موجود

ال يف يده ضمنه وال ننظر  هذه النية ثم طرأت عليه النية بعد ذلك وتلفت العني أو تلف ا

  .فالعربة بالنية يف وقت األخذ مثل اللقطة، لنيته

، سيأيت معنا يف اللقطة أن من التقط لقطًة فيده يد أمانة ال يضمن إال إذا تلفت بتعمد

تضمن فرطت أم مل : نقول، التقط اللقطة ووضعها يف جيبه، إال إذا التقطها بغري نية اللقطة

عرفها ولكن يدك : فإن التقطها بغري نية اإللتقاط ثم نوى التعريف فإنه حينئٍذ نقول، تفرط

ًضا تكون يد   .ضامن أ

  .هذه قاعدة ذكرناها قبل قليل "كمن أخذ مغصوًبا ليحفظه لربه " : يقول

  

  

  

  

  



 

  

  

 

 

ومن بلغ رشيدا أو بلغ جمنونا ثم عقل ورشد انفك احلجر عنه ودفع إليه ماله ال قبل ذلك 

  ..........................................................وبلوغ الذكر بثالثة أشياء  بحال

جر عىل السفيه والصبي واملجنون ال حيتاج إىل حكم حاكم بخالف احلجر عىل احل

إًذا فام كان ابتداءه بدون حكم حاكم ، والفك عنه ال يكون بحكم حاكٍم كذلك، املفلس

لزم احلاكم احلجر عليه وباع " : قال، ولذلك مل يورد هنا حكم احلاكم هناك ذكر، فكذلك

  .ن كان حجر عليه حلظ نفسه فال حيتاج إىل حكم حاكمأما احلجر عىل م "احلاكم ماله 

  .لكن متى ينفك احلجر عليه؟

إذا بلغ رشًدا أو بلغ " : وسيأيت تفصيل البلوغ والرشد إن شاء اهللا قال "إذا بلغ " : قال

ه كان عقله بعد اجلنون "بعد ذلك ورشد  جمنوًنا ثم عقل  "انفك احلجر عنه " : قال، واضح أ

أي ال  "ال قبل ذلك بحال " جيب أن يدفع ماله له ، ودفع إليه ماله، بمجرد العقل والرشد

ال للصبي واملجنون ومن يف حكمهام  جيوز للويل والويص ومن يف حكمهام أن يدفع ا

ه يعترب مفرًطا، والسفيه ال هلم فإنه يضمنون؛ أل   .وإن أعطوا ا

  .»وبلوغ الذكر بثالثة أشياء«: قال

البلوغ نعرف به وجوب التكاليف الرشعية ، يتكلم املصنف عن بام يعرف البلوغبدأ 

والفقهاء ذكروا حكمه أي يف باب احلجر وهذا يدلنا عىل ، كالصالة والوضوء والصيام

أن املرء ال يمكن أن يكون فقيًها إال أن يعرف ، فائدة أهيا األخوة التي ذكرهتا لكم قبل قليل

به كلها، الفقه كله وا وكان كثري من املشايخ عليهم رمحة اهللا إذا أراد أن يعرف الطالب ، أ

ه عن املسائل التي ليس يف مظاهنا منها هذه  الذي أمامه عنده معرفة بالكتب أم ال سأ

ة مثالً  ن توجد عالمات البلوغ؟، املسأ   .أ

 هذه الفقهاء هلم قصد يف إيرادها يف، وغريها من املسائل الكثرية التي تعرف يف حملها

واب للمناسبة   .األ

  

  



 

   
 

 

 

  .......................... أو بنبات شعر خشن حول قبله باإلمناء وبتامم مخس عرشة سنة

هذه ، أن طالب العلم يدور عىل الفقه كله وأال يقترص عىل باٍب دون آخر: األمر الثاين

  .عالمات البلوغ عند فقهائنا ثالثة للرجل

  .باإلمناء دون التعبري باالحتالم ليشمل االحتالم وغريهاإلمناء وعرب املنصف : أوهلا

فاالحتالم هو خروج املني عند النوم وأما اإلمناء فهو خروج املني بطبيعته املعروفة 

ئحة البيض الفاسد وأن يكون خروجه دفًقا  يض الغليظ الذي له رائحٌة كرا وهو النوع األ

والودي حكمه ، وإنام نسميه ودي، ه منيًاإذ لو مل يكن خروجه دفًقا بلذة فال نسمي، بلذة

ه ليس عالمة البلوغ ًضا أ   .حكم البول يف الطهارة والتنجيس وحكمه حكم البول أ

  : إًذا الذي يعرف به البلوغ أحد أمرين

  .إما االحتالم بأن يكون املرء نائًام فيستيقظ ويرى املني عىل ثوبه أو فراشه

  .هذا معنى اإلمناء، أن خيرج منه املني دفًقا بلذة: األمر الثاين

د بخمسة عرشة عاًما هي األعوام القمرية  "أو بتامم مخس عرشة سنة " : قال فاملرا

م القمرية وليس املراد هبا الشمسية، باإلمجاع والفرق بني ، فإن البلوغ إنام يكون باألعوا

فالسنة بني القمرية ، ا شمسيًا نحو من نصف سنةمخس عرشة عاًما قمرًيا ومخس عرشة عامً 

والشمسية بينهام أحد عرش يوًما فإًذا رضبتها يف مخس عرشة عاًما أصبحت أكثر من مائة 

  .وستني يوًما قريًب من نصف السنة

إًذا البد أن تكون قمريًة واملقصود متامها وليس الدخول يف السنة اخلامسة عرش بل 

  .عاًما والبدء يف السنة السادسة عرش البد من إكامل مخسة عرش

الشعر اخلشن حول القبل الذي يكون أسفل  "أو نبات شعر خشٍن حول قبله " : قال

هذا الشعر نحكم ، وهو عالمة بلوغ، البطن هذا هو الذي يستحب إزالته ويسمى استحداد

ه عالمة بلوٍغ بوصفني   : بأ

  

  



 

  

  

 

 

ثى بذلك وباحليض ا وبلوغ األ   ..............ل وصونه عام ال فائدة فيه والرشد إصالح ا

باعتبار املحل وهو أن يكون حول القبل وأما إن كان بعيًدا عن القبل : الوصف األول

ًضا ليس عالمة بلوغ جيب أن يكون حول ، فليس كذلك والشعر الذي ينبت يف الدبر أ

  .القبل هذا واحد

رقيًقا كالزغب ونحوه فليس بعالمة فلو كان ، البد أن يكون الشعر خشنًا: األمر الثاين

  .بلوغ

فأما اإلمناء فإن ، وهذه األمور الثالثة جاءت هبا السنة والكتاب، إًذا البد من القيدين

  .أي االحتالم. ] ٥٩:النور[}َوإَِذا َبَلَغ األَْطَفاُل ِمنُكُم اْحلُُلمَ {: اهللا عز وجل قال

عمر ريض اهللا عنه حينام بلغ مخسة  أمىض ابن وأما متام مخسة عرش عاًما فألن النبي 

  .سعًدا حينام حكم يف بني قريظة وأما اإلنبات فلتصديق النبي ، عرش عاًما

ثى تبلغ بالعالمات السابقة الثالث وهو االحتالم أو اإلمناء وبتامم مخس : قال واأل

ة باحليض، عرشة عاًما وباإلنبات  احليض الذي هو خروج دم احليض منها، وتزيد املرأ

  .وتقدم احلديث عنها بالتفصيل يف باب احليض

ة ليس له  "والرشد " : قال، بدأ يتكلم املنصف عن كيف يعرف رشد الرجل أو املرأ

ه حيسن الترصف فيه وصونه ، سٌن وإنام له عالمة ال بمعنى إصالحه أي أ وهو إصالح ا

فإذا وجدت ، يتلفهفالصون هو عدم الرسف فيام ، عام ال فائدة فيه وهو داخل يف اإلصالح

: املرء يرصف ماله يف قامٍر أو يف رسٍف فيام فيه رسف وعرب فيام فيه ترف ألن الفقهاء يقولون

ال رصف : فعىل سبيل املثال الطعام قال احلسن البرصي، هناك أشياء ال يسمى فيها الرسف

صدقة وال، فمن عنده طعام ولو أخذ من ماله اليشء الكثري فليس يف ذلك رسف، يف طعام

  .ليس فيها رسف

ب ال رسف فيها وا ٌب فيها رسف وهناك أ وا املباحات ليس حمرًما الرسف ، فهناك أ

  .فال يكون من هذا الباب وإنام خيتلف من حال إىل حال، عىل املشهور وإنام هو مكروه

  



 

   
 

 

 

  .................................................................... ووالية :فصل

ال وصونه عام ال فائدة فيه«إًذا هو  ثى ، »إصالح ا وبناء عىل ذلك فإن املرء ذكًرا أو أ

إذا وجد فيه عالمات البلوغ السابقة وامتحن وعرف رشده فيجوز له أن يترصف يف ماله 

ال له ويصح ترصفه يف ماله بيًعا ووصيًة وغري ذلك   .ويدفع ا

ا ما ذكرت لكم ما كان بإذن الويل وذكروا جيوز بعض الترصفات قبل البلوغ ذكروا منه

ه جيوز وصية الصبي املميز وإن مل يكن بالًغا ًضا الوصية؛ فإن عند فقهائنا أ   .منها أ

ة مهمة وهي الوالية ولنعلم أن الوالية يف الرشع ، بدأ يتكلم املنصف هنا عن مسأ

د وهناك الوالية ا، ثالث واليات لعامة اليل هي ويل أمر طبًعا هي ثالث واليات عىل األفرا

  .وهي األهم، املسلمني

ال: والوالية األوىل   .وهنا سنتكلم عنها بالتفصيل، الوالية عىل ا

ومن كان فاقد األهلية ، الوالية عىل التزويج وهي خاصٌة بالنساء: والوالية الثانية

  .كالصغري واملجنون وال يكون وليًا يف الزواج إال رجل

  .هذه ثالث واليات، ية احلضانة واحلفظوال: والوالية الثالثة

ة عىل الرجل واملرأة مًعا ال تثبت للرجل واملرأ ًة ووليًة ، والية ا جيوز أن تكون امرأ

  .عىل أوالد رجال أو نساء جيوز ذلك والعكس

، ووالية النكاح تكون يف األصل عىل النساء وعىل الصغري واملجنون من الذكور فقط

تكون عىل النساء وللصبي واملجنون يف التزويج وال تكون إال ، وال تكون إال للرجال فقط

  .للرجال فقط

ة : النوع الثالث والية احلضانة واحلفظ تكون للصغري يف السن تكون عىل الرجل واملرأ

هذه صورها عىل سبيل ، للرجالوقد تكون ، نساءمًعا ال فرق بينهام واألصل أهنا لل

  .اإلمجال

  

  



 

  

  

 

 

الكه يه فإن مل يكن ، فاسقاولو  اململوك  ووالية الصغري والبالغ بسفه أو جنون أل

  ............................................................................... فوصيه

اليس ال ال تكون إال ، تكلم املصنف يف هذا الباب عن الوالية عىل ا والوالية عىل ا

وهذه األمور الثالثة هو ما يسمى باحلجر حلظ ، ه لسفهعىل صبٍي أو جمنون أو حمجوٍر علي

  .وسيتكلم املصنف عن أحكامها، كام سيذكر املصنف، وتكون كذلك عىل اململوك، نفسه

الكه ولو فاسقً «: قال   .»اووالية اململوك 

ة نمر عليها برسعة وهو أن اململوك القن الكه  هذه املسأ واليته عىل ماله إنام تكون 

ال تبع ه يملك األصل وا   .ولو كان مالكه فاسًقا أل

يه الوو" : انظر معي يقول الشيخ ال توجد واليٌة  "ية الصغري والبالغ بسفه أو جنوٍن أل

ال إال عىل هؤالء الثالثة غري القن والقن انتهى حكمه اآلن   .عىل ا

ثى إذا كان رشيًدا ال والية ألحٍد عليه يف ، غري هؤالء الثالثة ال يوجد فالكبري ذكًرا أو أ

ال مطلًقا   .هؤالء الثالثة من هو الويل عليهم؟، إال أن يكون واحًدا من هؤالء الثالثة، ا

  : الويل عليهم عىل هذا الرتتيب

ت ومالك «: قال ما الدليل؟ أن النبي ، فاألب هو وليهم، إن كان هلم أب: أوًال  أ

يك وال ينازع األب أحٌد ، وهو غري متهم، األب هو املترصف يف مال ابنهفاألصل أن ، »أل

  .يف ذلك إال إذا ثبت اهتام األب يف ذلك

ًال طائلة واألب يكون دون ، كيف يكون أب ويل عىل ابنه؟ االبن قد يرث من أمه أموا

ال أو مثله ه ورث ، اليني ربامفحينئٍذ يكون وليًا عىل مال ابنه ومال ابن بامل، ذلك يف ا أل

  .إًذا هذا األب. إًذا ليس الزًما أن يكون مال االبن قليل بل قد يكون كثري، من أمه

ة "فإن مل يكن أٌب فوصيه " : قال دائًام هبذا الرتتيب أوىل الناس ، انتبهوا هلذه املسأ

ال بعد األب ويص األب تان أو  "فوصيته " : وعندنا يف قوله، بالوالية عىل هؤالء يف ا مسأ

  .ثالث مسائل

  



 

   
 

 

 

................................................................................  

ة األوىل   .أن ويص األب مقدٌم عىل كل أحد حتى احلاكم مقدٌم عىل كل الناس: املسأ

ما معنى ويص األب؟ بمعنى أن األب كتب يف وصيته أو أشهد عىل : األمر الثاين

نائي يف أمواهلم فالن: وصيته فقال   .الويص عىل أ

وذلك حتى يف والية  ،عىل تزويج بنايت فالنوصيي : وكذلك يف النكاح يصح أن يقول

  .النكاح سيأيت معنا أن الويل يف النكاح األب ثم وصيته

د؟ الذي أوىص األب يف حياته أن يكون وصيًا عىل أوالده بعد  إًذا ويص األب ما املرا

  .هذا معنى الويص ،وفاته

ة الثالثة قدم ويص األب عىل غريه؟ ألن األب من أشد الناس رفًقا بابنه اذا : املسأ

  .فهو يعلم أن هذا سيكون هو األصلح البنه يف ماله أو بتزويج ابنته بوالية التزويج، وشفقةً 

بع قال وهلذا ، أن هذا الويص ليس ألحٍد من األولياء أن يويص إال األب: األمر الرا

  .أي ويص األب، فوصيه: املصنف

نائها ال ، اجلد إذا أوىص ال يقبل العربة ، يقبلاألم إذا أوصيت وصيتها عىل حفظ أ

  .بالويص املقدم عىل كل أحد يف احلفظ هو ويص من؟ األب دون ما عداه

أن قول املصنف فوصيه يشمل كل أحد قد يكون قريًبا وقد يكون : األمر األخري عندنا

ثى، بعيًدا   .فويص األب مقدٌم عىل كل أحد، قد يكون ذكًرا وقد يكون أ

ناءه عندهم مال إما يف حياته أو  ناء ويعلم أن أ فعىل سبيل املثال لو أن رجًال عنده أ

نائي يف أمواهلم أخي فالن، سريثون منه بعد وفاته يصح ، فكتب يف وصيته أن الويص عىل أ

  .عىل كل أحد يصح ويكون أخوه مقدم: ذلك أم ال؟ نقول

نائي زوجتي: أو يقول فزوجته التي هي أم األوالد تكون مقدمة عىل ، الويص عىل أ

نائي الرجل الفالين : أو يقول األب، كل أحد وحتى وإن كان هلم أخوٌة كبار الويص عىل أ

فيكون هذا الغريب األجنبي البعيد وصيًا ومقدًما ، يف البلدة الفالنية يف أقىص بالد الدنيا

  .إًذا انتبهوا ملعنى الويص.وعىل العم وعىل كل أحد  األمر وعىل األخوانعىل



 

  

  

 

 

 ورشط يف الويل الرشد والعدالة ولو ظاهرا ، ثم احلاكم فإن عدم احلاكم فأمني يقوم مقامه

  .............................................  واجلد واألم وسائر العصبات ال والية هلم

ولذلك ، فالقايض هو الويص، أي ويل األمر أو نائبه وهو القايض "ثم احلاكم " : قال

ه إذا مل يكن لألب ويص فمبارشًة ترفع إىل هيئة القرص؛ ألن هيئة  عندنا العمل يف املحاكم أ

فهم هيئة القرص عن طريق قاض خمتص قايض ، القرص تقوم مقام احلاكم يف الوالية

بات ا نه أو أعاممه ثم خيتاره فيكون األحوال الشخصية خيتار وليًا من قرا لصبي إما من إخوا

  .هو املترصف يف األمور القليلة وأما البيوعات الكثرية فتكون عن طريق اهليئات

قوله عدم احلاكم يعني إذا مل يوجد هناك  "فإن عدم احلاكم فأمٌني يقوم مقامه " : قوله

ٍد من بلدان األقليات كأن يكون هذا الذي حجر عليه حلظ نفسه يف بل، حاكم يف البلد

بات ، فحينئٍذ يؤتى بأمني، اإلسالمية التي ال يكون فيها حماكم من هو األمني؟ ينظر يف قرا

ت : فإن مل يتفقوا فإنه ينظر يف األصلح ويقال، ويقال هلم اتفقوا عىل اختيار أمني ، األمنيأ

، ويل ما هي رشوطهثم بدأ يتكلم املصنف يف ال، فهو الذي يكون أمني حينئٍذ يف حفظ ماله

فمن باب ، ألن فاقد الرشد ال يصح ترصفه يف مال نفسه "ورشط يف الويل الرشد " : فقال

  .أوىل ال يصح ترصفه يف مال غريه

د بالعدالة هنا العدالة الظاهرة فقط؛ ألن  "والعدالة " : قال ويقابل العدالة الفسق واملرا

واب يشرتطون فيها العدالة الظاهرة  والباطنة كالصالة ووالية القضاء وبعضهم بعض األ

  .يشرتطون فيها العدالة الظاهرة وهذا الباب يشرتطون فيه العدالة الظاهرة

واألصل يف الناس يف الظاهر العدالة كام ، ومعنى كوهنا عدالة ظاهرة أي أمام الناس

  .قرره بعض أهل العلم يف هذه املسائل

ال أن يكون موًصا له أو ينيبه احلاكم عنه أو أن ال يكون ولًيا إ "واجلد " : يقول الشيخ

ناء العم ال والية هلم أي ال ، يكون أمينًا مثله األم وسائر العصبات كاألخوة واألعامم وأ

مال الصبي واملجنون ال والية هلم عىل ، والية هلم عىل مال املحجور عليه عىل مال الصبي

ال فقط ل، ا   .كام سيأيتة فإن هلم والية وأما والية التزويج ووالية احلوا



 

   
 

 

 

وحيرم عىل ويل الصغري واملجنون والسفيه أن يترصف يف ماهلم إال بام فيه حظ  ، إال بالوصية

ء أو عتق أو وقف أو إقرار غري صحيح   .............  ومصلحة وترصف الثالثة ببيع أو رشا

  .وسبق احلديث عنها قبل قليل "إال بالوصية " : قال

ء  "وال جيوز لويل الصغري واملجنون أن يترصف يف ماهلم " : نعم يقول ال ببيع وال برشا

وبناًء عليه فال جيوز ، فأكد ذلك باحلظ واملصلحة مًعا، وال بغريه إال فيام فيه حٌظ ومصلحة

ولكن جيب ، له أن يتربع بامهلم ولو بقليل ال جيوز التربع وال جيوز العتق وال جيوز الصدقات

ج الزكاة؛    .ألن إخراج الزكاة ليس من باب الترصف وإنام من باب إجياب الشارعإخرا

جروا يف أموال اليتامى ال تأكلها : وقد ثبت عن عمر وعيل ريض اهللا عنهام أهنم قالوا  أ

  .ذلك عىل أن إخراج الزكاة دون البلوغ واملحجور عليهم واجبةفدل ، الصدقة

للامل ومصلحٌة أي مصلحٌة حٌظ أي حٌظ ، إال بام فيه حٌظ ومصلحة: طيب قال

ال ال لدفع الرضر ليس فيه حظ للامل وإنام ، لصاحب ا وبناًء عليه فقد يدفع املرء بعض ا

  .كأن يكون هناك يعني معٍرت وظاملٌ فيدفع له ماٌل لدفعه فحينئٍذ جيوز، لدفع الرضر

، لامء يف حملهااالجتار بالقيود التي ذكرها العوالويل جيوز له الترصف بالبيع كام سيأيت و

ال بام فيه حظ استثنوا من ذلك بيع األرايض ا تكلموا عن الترصف يف ا ، طبًعا العلامء 

ه ال يباع العقار إال بقيود شديدة خرجوها يف حملها   .ففقهاؤنا يشددون بأ

ء أو عتق أو وقف أو إقرار غري صحيح«: قال   .»وترصف الثالثة ببيع أو رشا

وأما هؤالء الثالثة ، الويل ال يصح أن يترصف إال بام فيه احلظ ومنها التجارة ونحوها

فإهنم لو باعوا أو اشرتوا أو أعتقوا أو وقفوا يعني أوقفوا أو أقروا بحٍق إما بسبب عقٍد أو 

ر الصبي غري ، بسبب إتالف فإن إقرارهم وعقدهم املتقدم غري صحيح ولذلك فإن إقرا

  .بالشهود دون اإلقرارعليه اجلنابة واألرش والدية إال بالبينة  فال تثبت، مقبول

  

  

  



 

  

  

 

 

وإن أقر بامل   أو طالق أو قصاص صح وأخذ به يف احلال لكن السفيه إن أقر بجد أو نسب

  ........................................................ أو كفايته، أخذ به بعد فك احلجر

  .»لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طالق أو قصاص صح وأخذ به يف احلال«: قال

فلو أقر بحٍد كأن أقر بالزنا أو بنسب كأن ادعى ، ألن هذه األمور ال يرتتب عليها مال

  .أن هذا الولد هو ولده برشطي اإلمكان العقيل والعادي البد من وجود الرشطني

  .كذلك ويف معناه اخللق "أو طالٍق " : قال

ًضا فإنه يصح ويؤخذ به من حيث العقوبة البدنية يف احلال وإن ترتب  "أو قصاص "  أ

  .عليها مال فإنه يكون بعد فك احلجر

  : كيف يرتتب عليه مال؟ لو أقر بحد رسقة فإنه يرتتب عليه حقان

  .وهون القطع حق اهللا 

ال الذي رسقه   .وحق اآلدمي وهو رد ا

ال الذي رسقهفتقطع    .يده هذا السفيه ثم إذا فك عنه احلجر أمر برد ا

  .»وإن أقر بامل أخذ به بعد فك احلجر«: قال

ر   .تقدم ألن هو حمجور عليه يف ماله لكن ذمته منشغلة هبذا اإلقرا

بدأ يتكلم املصنف يف هذا الفصل فيام جيوز للويل أن يأخذه من مال املحجور عليه أو 

  .املوىل عليه

  .»وللويل مع احلاجة أن يأكل من مال موليه األقل من أجرة مثله«: قال

ز، إن الويل عىل الصبي واملجنون ونحومها لكن األفضل عدمه ، جيوز له من باب اجلوا

يعني من األموال التي عنده فيأخذ منها األقل ، جيوز له أن يأكل من مال موليه، وال شك

  .»أو كفايته « مثله؟ما هو األقل من أجرة ، من أجرة مثله

وهذا داخل ، ما األقل؟ هل الكفاية أقل أم أجرة املثل؟ ننظر ما هو األقل منهام فيأخذه

ٗ ﴿: عموم قول اهللا يف  ِ َ َن  َ  َ وِف َو ُ ۡ َ ۡ ِ  
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ   ] .٦:النساء[﴾  

  



 

   
 

 

 

  ............................................... ومع عدم احلاجة يأكل ما فرضه له احلاكم

أو بحسب ، املعروف حتتمل بحسب عرفه هو فهو كفايته، املعروف هو هذان األمران

عرٌف عام وعرٌف خاص يشملهام ، فلام تعارض عندنا عرفان، عرف الناس أجرة مثله

  .نظرنا حلظ املحجور عليه فقلنا يأخذ األقل منهام دون األكثر، اآلية

يعني إذا مل توجد حاجة فإنه يأخذ ما فرضه له احلاكم ما  "ومع عدم احلاجة " : قوله

قدره له احلاكم وجيب أن تكون أجرًة وال جيوز أن تكون نسبًة؛ ألن هذا زيادة عن احلد 

  .وإنام تكون أجرة مثله، الرشعي

اذا أورد ، يتصدق من مال غريهإن بعض الناس جيوز له أن : يقول الشيخ رمحه اهللا

يف ، ألن الويل ال جيوز له أن يتصدق من مال املحجور عليه: املصنف هذا الكالم؟ قال

  .املقابل هناك من جيوز له أن يتصدق من مال غريه باملعروف من هو؟

، يعني بأن كان مسئوًال عن النفقة يف البيت، »الزوجة ولكل مترصف يف بيت«: قال

ال فيقول، البيت هو املسئول عن النفقةبعض الناس جيعل االبن الكبري يف  انفق : فيعطه ا

  .علينا يف البيت

: الرشع يقول، أو يكون عنده رجل كجار وصديق فيجعله هو الذي ينفق عىل أهل بيته

ال الذي بيده بال إذن صاحب ، إنه جيوز للزوجة واملترصف يف البيت أن يتصدق من ا

ال لكن برشط   .ا

فال يكون فيه إجحاٌف ، هذا هو الرشط األول، ام ال يرضأن يكون ب: الرشط األول

فهذا  إًذا يكون يشء يسري جرت العادة به كرغيف بقايا طعام ونحو ذلك، كرغيٍف ونحوه

  .جيوز

فقت من طعام زوجها أو طعام بيتها كان  وقد جاء عن النبي  ة إذا أ ه ذكر أن املرأ أ

ه يلزم االستئذان ومل يذكر النبي ، فللزوج أجر وهلا أجر، هلا أجٌر وللكاسب أجر هذا ، أ

  .الرشط األول

  



 

  

  

 

 

ولزوجة ولكل مترصف يف بيت أن يتصدق منه بال إذن صاحبه بام ال يرضه كرغيف ونحوه 

  ..................................................... بخيال فيحرمإال أن يمنعه أو يكون 

ه البد من عدم املامنعة وهو عدم النص الرصيح ولذلك قال: الرشط الثاين إال أن : أ

  : إًذا عندنا ثالث حاالت، يمنعه

  .قة فهذا ال شك يف جوازهأن يكون الزوج أذن للزوجة بالصد

آذن لك أن تتصدقي أو هتدي شيئًا من البيت ال قليًال وال ال : أن يقول: احلالة الثانية

  .فكذلك ليس هلا أن تفعل ذلك إال حلاجة أو رضورة، كثًريا 

إال أن " : ولذلك قال، أن يسكت فحينئٍذ جيوز هلا بام ال يرض بالزوج: احلالة الثالثة

ل؟ قال ألن اذا نص عىل البخي، يعني صاحب الدار يكون بخيل "يمعنه أو يكون بخيًال 

ألن البخيل شحيٌح جًدا وهذه صفة ، نٌص عىل املنع فهو بمثابة املنع العريفالبخيل عنده 

  .»ال يكون املؤمن بخيالً «: ولذلك قال النبي ، ذميمة وهي من أسوأ الصفات

ولذلك أهيا األخوة قبل أن ننتقل ، ولكن بعض الناس جبل عىل بعض الصفات السيئة

ة ليعلم الرجل أن األصل أن الزوج مع زوجته كل واحٍد منهام متساهٍل يف  من هذه املسأ

ولذلك القاعدة عند الفقهاء أن الزوجة لو رسقت من مال زوجها ، الترصف من مال زوجه

  .ولو رسق الزوج من مال زوجته ال تقطع يده ولكن يلزمهم الغرامة، ال تقطع يدها

ا سكنا ال قصاص بينهام فاألبل بعضهم تكلم عن اإلتالف وأ صل أن هذين االثنني 

  .يف بيٍت واحد كان بينهام من التسامح والتساهل اليشء الكبري

فيمنعها من ، الناس عليه فيشددوا زوجه ولكن بعض الناس قد خيالف ما فطر اهللا 

والشك أن هذا ، الترصف يف األمور القليلة ويشدد عليها وحياسب يف اليسري قبل الكبري

، نعم اليشء الكثري امنع من حقك أو املتوسط، م الوئام بني الزوجنيسبٌب من أسباب عد

مة أن الرجل يغط طرفه   .وأما ما دون ذلك فإن من الكرا

  

  



 

   
 

 

 

..................................................................................  

ا ذكرت عائشة ريض اهللا عنها يف حديث أم زرع صفات الكامل يف الرجال ومن   و

، زوجي إذا خرج أسد: صفات اللؤم يف الرجال من صفات الكامل قالت إحدى النساء

صار كالفهد ، وإذا دخل أي دخل البيت فهد، يعني أمام الرجال أسٌد وقوي الشخصية

ه يتغافل ه نائم وهو ليس بنائم يتغافل: الفهد يقولون، بمعنى أ وإذا دخل فهد وال ، كأ

  .غض الطرفإذا فقد يشء من البيت ، يسأل عام عهد

ولذلك الكريم من الرجال هو الذي يغض الطرف عام يأيت به من طعاٍم أو مؤمنة يف 

ن ذاك؟: البيت فال يقول ن هذا؟ وأ   .أ

ولكن اإلنسان هي مكارم وأخالق يكتسبها املرء بالنظر يف سري األوائل والقراءة يف 

  .وبمصاحبة أهل الفضل الكرم مكارم األخالق وأعالها ما جاء يف سنة النبي 

  .إًذا إذا وجد هذان الرشطان السابقان املنع النيص

  


